
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                AVGUST 2018 
 

1. ZBIRANJE IN ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV PO SISTEMU NAROČILNIC 
(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica) 
 

Odvoz kosovnega odpada za gospodinjstva poteka po sistemu naročilnic. Sistem velja za vse občine 
UE Šmarje: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Odvoz 
kosovnega odpada lahko enkrat letno brezplačno naročite z naročilnico. Naročilnica je objavljena na 
spletni strani podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si), lahko jo dobite na sedežu podjetja ali 
na sedežu vaše občine. Vsak uporabnik je upravičen do ene naročilnice na leto, s katero lahko naroči 
izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, do največ 3 m³. Tudi če nekoliko presežete 
predpisano količino, bomo odpadke seveda odpeljali. Omejitev je postavljena zato, ker je takšna oblika 
odvoza kosovnih odpadkov namenjena fizičnim in ne pravnim osebam. Na naročilnico ne pozabite napisati 
vaše telefonske številke, na katero vas lahko pokličemo, da se dogovorimo za točen datum odvoza. 
Po prejemu naročilnice vam bomo odpadke odpeljali v roku treh tednov. 
Opozorili bi, da morate imeti poravnane vse zapadle obveznosti, sicer odvoza ne bomo izvršili. 
V kolikor uporabnik več kot enkrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora za vsak 
naslednji odvoz plačati stroške po veljavnem ceniku. 
Prosimo, da na naročilnici označite VSE ODPADKE, ki jih nameravate oddati,  saj  drugih odpadkov, ki ne 
bodo označeni na naročilnici NE BOMO ODPELJALI.  
Opozorili bi vas tudi, da NE dopisujete na naročilnico odpadkov, ki ne spadajo med kosovne 
odpadke, kajti teh NE BOMO ODPELJALI.  
 

Naročilnice sprejemamo preko: 

 elektronske pošte (izpolnjena e-naročilnica) 

e-mail: tajnistvo@okp.si 

 klasične pošte (izpolnjena naročilnica)  

Naslov: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina 

 faksa (izpolnjena naročilnica) 
Št. faxa:  03 – 81 – 21 – 415 
 
 

 

MED KOSOVNE ODPADKE 

  SODI NE SODI 

 
  sanitarna oprema x gospodinjski odpadki, 

 
  pohištvo x gradbeni odpadki, 

 
 - preproge x strešne salonitne kritine, 

 
 - oblazinjeno pohištvo in vzmetnice x zemlja, listje in veje, 

 
  svetila in senčila x nevarni odpadki, 

 
  bela tehnika x avtomobilske gume,  

 

  
Odpadna elektronska oprema , kovinski 
predmeti    x avto karoserije 

 
     Podrobna razporeditev kaj SODI v kosovne odpadke je definirana v vašem naročilu. 

 
  

2. IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PO DALJŠI ODSOTNOSTI Z DOMA 
 
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem 
za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe 
(pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.  
Priporočila za redno in pravilno vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja: 
 voda na vsaki pipi, naj vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, 

srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali,  
 vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje 

pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna, 
 na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature 

vode na pipi. 
 

http://www.okp.si/
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Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, 
predvsem po daljši odsotnosti z doma. 
 Voda je živilo in pokvarljivo blago. Če živilo dalj časa neuporabljeno stoji v shrambi ali hladilniku, ga 

zavržemo. Tudi voda v hišnem omrežju ni v sterilnem okolju, zato njena uporaba, če se zadržuje dlje 
časa, ni priporočljiva. Da bo preskrba z vodo res varna, moramo po daljši odsotnosti hišno 
vodovodno omrežje dobro sprati. Strokovnjaki priporočajo, da vodo spirate s turbulentnim 
tokom vsaj 15 minut. Turbulentni tok povzročite z zaporednim, bolj ali manj hitrim zapiranjem in 
odpiranjem pipe. Preverite pa tudi stanje mrežic, jih očistite in po potrebi zamenjajte. 

 Če v prvih curkih priteče obarvana voda, po spiranju pa obarvanost izgine, naj vas ne skrbi. 
Obarvanost vode je občasen pojav, ki se mu je težko povsem izogniti. Vzrok je v uporabi 
nekakovostnih materialov v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Po popravilih na javnem ali 
hišnem omrežju pa je obarvanost tudi posledica usedlin na vodovodni mreži. 

 V poletnem času je temperatura vode v hišnem vodovodnem omrežju za nekaj stopinj višja, kot v 
hladnejšem obdobju leta. Tudi pred prvo jutranjo uporabo ali v času dneva po daljši prekinitvi 
priporočamo, da vodo spiramo toliko časa, da se njena temperatura ustali. 

 Pustiti vodo teči je žal v nasprotju z varčevanjem z vodo, ki ga spodbujamo. Skrb za zdravje ima 
namreč mesto pred varčevanjem. Na količino vode, ki odteče v prazno, je možno vplivati že pred 
izgradnjo objektov z uporabo kakovostnih materialov, s pravilnim projektiranjem, ki naj z 
načrtovanjem poti vode v hišnem vodovodnem omrežju prepreči predolgo zadrževanje vode v njem, 
ter s strokovno izvedbo. »Nepotrebni« potrošnji vode pa se kljub vsemu ni mogoče povsem izogniti. 

 
Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja 
http://www.ivz.si. 
V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko 
številko 03/8121404, izven delovnega časa pa na dežurno številko 031-362-539 (za območje občin 
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) oziroma na številko 031-532-094 (za območje 
občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane).  
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